
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Nekomu drugemu pa je rekel: 
»Hôdi za menoj!«  
A ta je dejal: »Gospod, dovôli 
mi, da prej grem in pokopljem 
svojega očeta.«  
Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi 
pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi 
in oznanjaj Božje kraljestvo!«  
Spet drug mu je rekel:  
»Hodil bom za teboj, Gospod, 
a dovôli mi, da se prej 
poslovim od svojih domačih.«  
Jezus pa mu je rekel:  
Nihče, kdor položi roko na 
plug in se ozira nazaj, ni 
primeren za Božje kraljestvo.« 

 

(Lk 9,59-62)  

 
 

Gospod, tudi mi bi želeli hoditi za teboj,  
a hitro pademo v nezaupljivost ali 

dajemo prednost drugim opravilom. 
Daj nam moči, da bo naš korak  

za teboj odločen,  
da se ne bomo  

ozirali nazaj,  
temveč pogumno  

stopali naprej. 
Blagoslavljaj našo pot 

in vlivaj nam zaupanja. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evangelist Luka nam predočuje tri 
podobe posnemanja. Jezusu slediti 
pomeni zavedati se, da tukaj nimamo 
poslednjega obstanka. Niti družina 
niti naša hiša nam ne ponujata gnez-
da, kamor bi se lahko zalegli. Ljudje 
imamo Božje jedro. To nas žene na 
naši poti naprej, dokler ne najdemo 
Boga v naši domovini. Jezus odgovarja 
temu, ki mu hoče slediti, z rekom, ki 
so ga poznali tudi Grki. Medtem ko 
imajo vse živali svoje prebivališče, je 
človek brez doma. Njegov dom, kjer 
je lahko v resnici doma, je le Bog, ki 
mu pripada po svojem bistvu. 
 

Druga podoba posnemanja doseže 
vrhunec v Jezusovem izzivajočem 
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stavku: »Pusti, naj mrtvi pokopljejo 
svoje mrtve!« Pokopati mrtvega oče-
ta, to je bila v Izraelu sveta dolžnost. 
Jezus zagotovo noče pozivati k temu, 
da bi se tej dolžnosti odtegnili. Nje-
gova beseda je mišljena nazorno. 
Veliko ljudi ne najde svoje lastne 
poti, poti, ki jim jo je namenil Bog, 
ker so še preveč odvisni od svojega 
očeta. Svojega očeta še niso pokopa-
li. Še vedno jih oblikuje. Hoditi po 
poti posnemanja pomeni osvoboditi 
se vseh družinskih vezi. Božje kral-
jestvo je pomembnejše kakor odnos 
z očetom. Če vlada v človekovem srcu 
Bog, potem ne gre več za to, da bi 
izpolnjevali pričakovanja svojega 
zemeljskega očeta.  
 

S tretjo podobo nima pred očmi le 
učencev Jezusovega časa, temveč 
tudi nas kristjane. Mnogi bi radi šli 
po poti, ki so jo v srcih spoznali za 
svojo. V svoji notranjosti bi radi sle-
dili Jezusovemu glasu. Toda še prej 
se hočejo posloviti od svoje družine. 
Vsem bi radi pojasnili svojo pot. In 
morda bi radi, da jo vsi odobrijo. 
Toda Jezus zopet z radikalnim rekom 
vabi k temu, da bi sledili notranjemu 
klicu, ne da bi škilili na desno ali levo, 
ne da bi se zavarovali in dosegli so-
glasje svojega sorodstva in prijateljev. 
Če se mi v srcu odpre, kdo je Jezus 
in kam bi me rad privedel, potem mu 
moram slediti, ne da bi se oziral nazaj. 
Kdor se ozira nazaj in bi rad preverjal, 
če je brazda, ki jo je potegnil na njivi 
svoje duše, ravna, ta je nesposoben, 
da bi njivo v resnici obdeloval. Pri 
njem nič ne bo raslo. Božje kraljestvo 
odpira naš pogled naprej.  

 

Po: Anselm Grün, Jezus – podoba človeka 

 

 

 ... KAR TI HOČEŠ 

 

 

Vsemogočni, večni, 
pravični in usmiljeni Bog,  
daj nam bednim,  
da bomo zaradi tebe delali,  
kar vemo, da ti hočeš, 

in vedno hoteli, kar je tebi všeč, 
da bomo notranje očiščeni,  
notranje razsvetljeni in vžgani z 
ognjem Svetega Duha mogli hoditi po 
stopinjah tvojega ljubega Sina,  
našega Gospoda Jezusa Kristusa  
ter po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;  
ti, ki v polni Trojici in nedeljivi Enoti  
živiš in kraljuješ,  
v slavi, vsemogočni Bog,  
na vse veke vekov. Amen. 
 

sv. Frančišek Asiški v Zakladnica molitve 

 
 

 

 ... ZA  KRISTUSOM 

 

 

Najprej moramo pustiti, 
da nas same v polnosti 
prepoji Jezusovo 
mišljenje, če želimo 
hoditi za Njim.  

 

Če gremo po Jezusovi poti, potem je 
čas za spoznanje, da ne moremo 
ljubiti Boga, a spregledati svojega 
soseda, svojega bližnjega.  
Ne moremo namreč ljubiti Boga  
in se lakomno obešati na svoje 
imetje, mišljenje …  
 

V Božji luči ima vse svojo podobo. 
Hoditi za njim pomeni radikalno 
življenjsko odločitev.  
Hoditi za njim pomeni: se mu v 
polnosti in zaupanju predati.  
 

Po: A. Knovles, Življenjsko krščanstvo 



 
   

 

 
 

  

 

30. 6.. NEDELJA  * 13. MED LETOM * Prvi mučenci rimske Cerkve 
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
 

POLZELA              10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Branka in Martino BLAGOTINŠEK 
… za + Jožico in Slavka UČAKARJA 

… za + Kristino KUŽNIK (8. dan)                  * maš.:  J.K., J.K., S.C. 
… za + Jožeta FLORJANCA, starše Martina, Frančiško  
… za + Marjana ŠKOBERNETA (obl.) 
… za + Angelo in Ludvika CIZEJA 
… za + Roka SVATINA                      * maš.:  J.K., A.Š., J.K., S.C. 
 

 

1. 7..  PONEDELJEK  * Oliver Plunkett, škof, muč. * Estera, svetopis. Ž. 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Danijela VILČA (obl.), Marijo JELEN, vse VILČEVE 
… za + Ivana ČETINA in sorodnike                * maš.:  J.K., S.C.      
 

2. 7.. TOREK  * Ptujskogorska Mati Božja * Janez Frančišek Regis             
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Marijo in Franca OŽIRJA 
… za + Jurija SLATINJEKA                           * maš.:  J.K., S.C. 
 

 

3. 7.. SREDA  * Tomaž, apostol * Heliodor, menih, škof * Anatolij, škof                    
 

 

POLZELA           7.00 
 

… v dober namen 
 

4. 7..  ČETRTEK  * Urh (Ulrik, Uroš), škof * Elizabeta Portugalska, kraljica 

 

  1 
 

 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
 
POLZELA      19.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Rajmunda ZADRAVCA in starše 
… za + Vero ŠPILER in Franca                     * maš.:  J.K., S.C. 
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim  
 

5. 7.. PETEK  * Ciril in Metod, slovanska apostola, sozavetnika Evrope   
 

  1 
 

 

POLZELA     18.30 
POLZELA     19.00 

 
 

ANDRAŽ    19.45 
ANDRAŽ    20.15 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo 
… za + Janeza CUKJATIJA 
… v čast Srcu Jezusovemu                                * maš.:  J.K.., S.C., D.Ž. 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Marijano PUNCER (30. dan) 
 

 

6. 7.. SOBOTA  * Marija Goretti, devica, mučenka * Marija Terezija L. 
 

  1 
 

 

ANDRAŽ    13.00 
POLZELA       19.00 

 
 

  

… za + Janeza in Antonijo DROBEŽ 
… za + Ivana in Marijo ter Ivana ml. MEZNARIČA 
… za + Alojza in Marijo LUKNER 
… za + Franca ŠTORA (30. dan) 
… za + Anico BAŠIČ                         * maš.:  J.K.., S.C., A.Š., D.Ž. 
 

 

7. 7.. NEDELJA  * 14. MED LETOM * nedelja Slovencev po svetu  
 

  1 
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
POLZELA              10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane         
… za + Sebastijana JELENA 
… za + Ivana PLASKANA (30. dan)                      * maš.:  J.K., A.Š. 

… za + Ivana (obl.) in Tilčko ŽOLNIR  
… za + Ožbalta DROBNJAKA (obl.)                 * maš.:  J.K., A.Š. 
 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 30. junija bo krščena Larisa 
G., Podvin. Zavetnica: sv. Larisa, 26. maj. 
 
 

 

Novi nuncij v Republiki Sloveniji, msgr. 
Jean-Marie Antoine Joseph Speich, se 
bo v sredo, 3. julija ob 11. uri srečal 
z duhovniki in redovnimi duhovniki 
Škofije Celje. Srečanje bo v cerkvi sv. 
Jožefa v Celju (dnevna molitvena ura) 
in v Jožefovi dvorani (razgovor). 
 
 

 

Četrtek, 4. julija je 'prvi v mesecu'. Po 
maši bo izpostavljeno Najsvetejše. Pred 
Njim molitev za duhovne poklice. 
 
 

 

Petek, 5. julija je 'prvi v mesecu'. Ob 
18.30 na Polzeli in ob 19.45 v Andražu 
bo pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, 
rožni venec, spoved, litanije, blagoslov 
z Najsvetejšim. Prvi petki so milostni 
dar Jezusovega Srca. Jezus je redovnici 
Marjeti Mariji Alacoque v zasebnem 
razodetju naročil, naj kristjani vsak 
prvi petek v mesecu opravijo dobro 
spoved, prejmejo sveto obhajilo, naj 
več molijo ter z dobrimi deli in pre-
magovanjem zadoščujejo za žalitve, s 
katerimi ga žalosti toliko ljudi.  
 
 

 

V soboto, 6. julija, ob 11. uri bo v celjski 
stolnici sv. Danijela somaševanje le-
tošnjih duhovnikov jubilantov. 
 
 

 

V soboto, 6. julija bo krščen Anže D., 
Dobrič.  Sv. Janez Nepomuk, 18. maj. 
 
 

 

7. julija: »Nedelja Slovencev po svetu«. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 21, Ga-
beršek, Dobrič 27, Gaberšek, Dobrič 
25. Polzela: Polzela II. 

 

 

 PRAZNIK PTUJSKOGORSKE M.B.  
 

 

Bazilika in župnija Marije Zavetnice na 
Ptujski Gori vabita na 'ŠETVORŠCO'-
praznik Ptujskogorske Matere Božje. 
Na vigilijo, v ponedeljek, 1. julija bo ob 
19.00 molitvena ura pred Najsvetejšim 
za nove duhovne poklice, ob 20.00 sv. 
maša in nato procesija z lučkami ter 
nočno bdenje. Na praznik, 2. julija bodo 
maše ob 8., 10. in 19. uri. Na vigilijo, 
ob 20. uri in na praznik ob 10. uri bo 
mašo daroval nadškof Alojzij Cvikl. 
 
 

 SLOVENCI PO SVETU 
 

 

7. julija bomo praznovali tradicionalno 
Nedeljo Slovencev po svetu. Že vrsto 
let prvo nedeljo v juliju posvečamo 
Slovencem po svetu, ki živijo zunaj 
meja Slovenije. Ocene o številu teh 
rojakov se vrtijo okrog pol milijona. 
Zelo velika številka, če nas doma živi 
približno dva milijona, a vendar tako 
neizrazito občutena v našem vsakdanu. 
Mnoge meje so odpravljene, komuni-
kacijske in potovalne možnosti pa v 
zadnjih letih postajajo neverjetno 
dostopne. Tako imamo vse več pri-
ložnosti, da z ne prevelikim trudom 
vzpostavljamo enoten slovenski pros-
tor, ki ni več usodno odvisen od kraja 
bivanja. Ob Nedelji Slovencev po svetu 
želimo Slovence v domovini spodbudi-
ti k razmisleku o številnih rojakih, ki 
živijo po svetu ter hkrati okrepiti tudi 
slovensko zavest v slovenskih skup-
nostih po svetu.  
 

V soboto, 6. julija bo v Radovljici sre-
čanje »Dobrodošli doma« z bogatim 
programom. Začetek ob 14. uri. V ne-
deljo, 7. julija pa bo v Zavodu svetega 
Stanislava v Ljubljani »26. tabor Slo-
vencev po svetu«. Začetek ob 10. uri.   


